
>	Kleine	klus	groot	gebaar

In de vorige nieuwsbrief hebben we jullie 

gevraagd om mooie initiatieven en successen 

met elkaar te delen. ‘Kleine klus, groot 

gebaar’, van Apeldoorn pakt aan is een van die 

initiatieven, waarbij hulpvragen van inwoners 

worden beantwoord door vrijwilligers uit de wijk. 

Dit kan gaan om het doen van boodschappen, 

het uitlaten van de hond, het bieden van een 

luisterend oor of het koken van een maaltijd. 
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>	Team	van	de	Dag

Op basis van alle input uit evaluaties en een 

inventarisatie van werkwijzen en methoden door 

betrokken organisaties zijn we gekomen tot een eerste 

ontwerp van de workflow	en	werkwijze voor het Team 

van de Dag. Dit ontwerp wordt de komende dagen 

voorgelegd aan alle kernteamleden en waar nodig nog 

bijgesteld. Vanaf 30 april aanstaande gaan alle Teams 

van de Dag met de gezamenlijk ontwikkelde werkwijze 

aan de slag. Het gaat om een ontwikkelmodel dat we 

gaandeweg, op basis van alle ervaringen die ermee 

opgedaan worden, bijstellen. 

Gezamenlijk	logo	Samen055

Alle partners van Samen055 hebben met elkaar 

afgesproken dat het logo Samen055 gebruikt gaat worden 

op de eigen folders, posters, algemene brieven, website, 

visitekaartjes en digitale handtekeningen.

 

Via jouw eigen organisatie word je verder geïnformeerd 

over wat dit voor jou betekent, bijvoorbeeld bij de 

ondertekening van e-mails en de opmaak van visitekaartjes.

 

Op de huidige locaties zijn inmiddels alle oude logo’s CMO 

aangepast naar het nieuwe logo Samen055.

 

Naast de huisstijl hebben we besloten de namen van  

de locaties Samen055 aan te passen. Hiermee volgen  

we de indeling van het CJG.

  Samen055 NoordOost (Aristotelesstraat) wordt:

	 >	 SAMEN055	NOORD

 Samen055 ZuidOost (De Stolp) wordt:

	 >	 SAMEN055	OOST

 Samen055 ZuidWest (Dok Zuid) wordt:

	 >	 SAMEN055	ZUID

 Samen055 NoordWest Centrum wordt: 

>	 SAMEN055	WEST

>	Speelgoed	aanvragen	bij	Nationaal	Fonds	Kinderhulp	

Deze Corona-crisis vraagt bijzonder veel van gezinnen, 

en vooral in kwetsbare families met financiële 

problemen kan de stress hierdoor flink oplopen. 

Het Nationaal Fonds Kinderhulp biedt daarom de 

mogelijkheid om een bijdrage aan te vragen voor 

speelgoed en speelmateriaal. 

Ken jij gezinnen die extra speelmateriaal kunnen 

gebruiken om voor wat lucht, ontspanning en  

vermaak te zorgen? Stuur je aanvraag dan naar 

secretariaatsamen055@apeldoorn.nl

>	Contact	
Heb je naar aanleiding van deze nieuwsbrief 

vragen of wil je het projectteam iets laten 

weten, neem dan contact met ons op via  

ons secretariaat: secretariaatsamen055@apeldoorn.nl

 

In de wijken Orden en Kerschoten zijn collega’s van de 

WMO en Stimenz, onder aanvoering van buurtregisseur 

Jan van Eijk, huis aan huis folders gaan verspreiden om 

de inwoners van de wijk attent te maken op dit initiatief. 

De bereidheid van vrijwilligers in de wijk blijkt zo groot 

dat er al heel wat matches tot stand zijn gebracht en 

inwoners met een vraag goed geholpen kunnen worden!

… en blijven senioren, woonachtig 

in Hof van Orden, vanaf hun balkon 

in beweging door de gymles van 

vrijwilligster Miranda:

>	Toegang	en	methodiek

Met bestuurders en eenheidsmanagers bepalen we 

de stip op de horizon in de samenwerking binnen 

Samen055. Op dit moment gaan we per organisatie 

verschillend om met vragen die inwoners aan ons stellen. 

We hebben met elkaar afgesproken te inventariseren 

hoe we eenduidiger met deze vragen om kunnen gaan. 

Ook het eerste gesprek, de vraagverheldering, nemen 

we daarbij onder de loep. Het	doel	is	om	tot	een	

gezamenlijke	werkwijze,	waarbij	we	vragen	van		

mensen	in	samenhang	bezien.	

Binnenkort worden jullie hierover, in afstemming met 

jullie managers, nader geïnformeerd en zal jullie ook  

om input worden gevraagd.

NORMALISEREN

Wij gaan uit van de mogelijkheden 

van de inwoners met hun netwerk 

en de voorzieningen in de wijk

INTEGRAAL	WERKEN

Wij benaderen vragen en situaties 

vanuit alle leefgebieden en in

onderlinge samenhang

INTEGRAAL	WERKEN

Wij stemmen af en benutten de 

mogelijkheden van Samen055 en

voorliggende voorzieingen maximaal

KOSTENBEWUST

Wij houden de zorg betaalbaar

GEMENE	DELER	

doel/waartoe

GEZAMENLIJK	

WERKPROCES

inrichten proces /aanbrengen 

fasering

GEDEELDE	METHODE	

MONITOREN	

>	Nieuwe	locaties	

De verbouwing van alle locaties van Samen055 

verloopt volgens planning: 

>	 SAMEN	055	NOORD

Verbouwing komend half jaar, verwachtte opening 

Zilverschoon januari 2021

 

>	 SAMEN	055	OOST 

Verbouwing verwacht zomer 2020, verwachtte opening 

Dok Zuid oktober 2020

>	 SAMEN	055	ZUID

Verbouwing gerealiseerd, verwachtte opening 

juni 2020

>	 SAMEN	055	WEST

Verwachtte opening eerste kwartaal 2022 

De aannemer heeft Samen055 Oost in De Stolp 

opgeleverd. Het projectteam is langs geweest.  

We zijn erg onder indruk van de verbouwing.  

In de foto’s een eerste impressie.  

De komende maand gaan we aan de slag met de 

inrichting. We verwachten in juni de locatie te openen. 

Hoe en wanneer we dit precies doen, hangt onder 

andere af van de Corona-maatregelen.

 

Professionals van Samen055 Oost worden via een 

aparte nieuwsbrief geïnformeerd over de verhuizing.

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Belcellen Keukentafel Aanlandplekken Keuken Werkplekken Stilte werkplekken 

Toegang CJG Inloop inwoners Vergaderkamers Spreekkamers 

VOORWAARDEN	AANVRAAG	
SPEELGOED/LESMATERIAAL

De aanvragen moeten voorzien zijn van:

•  Initialen van het kind (eerste letter voornaam;  

eerste letter achternaam

•  Geboortedatum

•  Jongen / meisje

•  Gezinssituatie (thuis, pleeggezin, o.i.d.)

•  Korte motivatie waarom dit kind / deze kinderen in 

aanmerking komen voor extra ondersteuning (schets 

hierbij o.a. kort de financiële situatie van het gezin)

•  Bedrag per kind

Let	op: aanvragen zijn uitsluitend bedoeld voor 

speelgoed, knutselmateriaal, spelletjes en dergelijke. 

Aanvragen voor laptops krijgen we direct terug met 

de vraag of er vanuit de gemeente al iets geprobeerd 

is of via Stichting Leergeld e.d. en dit soort aanvragen 

blijven dan on hold tot het Fonds bericht krijgt dat het 

via andere wegen niet gelukt is.

De ervaring is dat bedragen tussen 25,- euro  

en 50,- euro per kind erg snel afgehandeld  

worden, reken op maximaal 5 werkdagen vanaf  

dat de aanvraag door het secretariaat is gedaan. 
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Stilte werkplekken Ingang spreekkamers voor inwoners 

Ruimte werkplekken 

Lockers 

Spreekkamer (ongeveer de helft zichtbaar) CJG 

 

 

 

 

  

Stilte werkplekken Ingang spreekkamers voor inwoners 

Ruimte werkplekken 

Lockers 

Spreekkamer (ongeveer de helft zichtbaar) CJG 

 

 
 

 

  

Stilte werkplekken Ingang spreekkamers voor inwoners 

Ruimte werkplekken 

Lockers 

Spreekkamer (ongeveer de helft zichtbaar) CJG 

NIEUWSBRIEF

Zo zijn bewoners van de Arkel 

opgevrolijkt met draaiorgelmuziek… 

>	BEKIJK	HIER

>	Het	projectteam	

Mocht je vragen aan ons hebben of iets willen delen mail ons dan gerust!

Marrieloe	Ars

procesbegeleider

m.ars@apeldoorn.nl

Brecht	Sies

huisvesting & bedrijfsvoering

 g.sies@apeldoorn.nl

Els	Bouwman	

locatiemanager 

e.bouwman@apeldoorn.nl

Arrien	Sietsma

projectleider

a.sietsma@apeldoorn.nl

Peter	Mensink	

locatiemanager dorpen 

p.mensink@apeldoorn.nl

Christel	van	Reekum	

projectondersteuner

c.vanreekum@apeldoorn.nl

Wil jij een succes, 
een mooi initiatief of iets anders DELEN, dat in jouw ogen uiting geeft aan waar we met elkaar naartoe bewegen?	

Laat	het	ons	
dan	weten!

https://youtu.be/YbPvo_EFlqk
mailto:secretariaatsamen055@apeldoorn.nl
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